Wij zoeken
leerkrachten!
Speel jij mee in ons
Bijzonder onderwijs
team?
Morgen beter dan vandaag!
Stichting Penta
De komende tijd ontstaan er weer nieuwe
kansen en mogelijkheden om te werken bij
stichting Penta. Wij vinden de leerling, bij ons
genaamd Emma, het belangrijkste. Emma is 4,
7 of 11 jaar oud. Emma is Maarten, Lucy,
Youssef of Manon. Emma is ieder kind op
iedere Penta-school. Wij vragen ons bij alles
wat we doen af: wat heeft Emma hieraan en hoe
wordt zij aardig, vaardig en waardig?
Speel jij mee in ons
team? Vind het team dat
het beste bij jou past.
Immers op de juiste plek
werken, voelt als thuiskomen. Maak kennis met
onze 12 scholen in Hoorn
door hier te klikken.

Wat bieden wij?
ruimte voor inbreng vanuit eigen inzichten
binnen het onderwijs
een fijne en uitdagende baan als
leerkracht van onze Emma
specialisten en kwaliteitsgroepen voor
verschillende vakgebieden, waarmee je
samen vormgeeft aan het onderwijs
de kans om te werken op een van onze
scholen en je evt. te ontwikkelen tot
specialist
een cultuur van leren mét en ván elkaar
doorgroeimogelijkheden
binnen
een
professionele organisatie van 12 scholen
vast salaris volgens de CAO PO en een
jaarcontract met uitzicht op vast
dienstverband.

Welke talenten heb jij?
Emma komt iedere dag huppelend naar
school door jouw enthousiasme
bij elk kind zie jij talenten en behoefte
leerlingen bloeien op door jouw manier
van werken
jij pakt eigen regie, bent ondernemend en
durft
denken in kansen en mogelijkheden is jou
aangeboren; je doet dat voor alle
kinderen, ook voor degene die net iets
extra's nodig hebben
samenwerken met ons team doe je met
plezier
spelend leren, natuurlijk ontwikkelen,
lekker eigenwijs willen zijn en de
uitdaging aangaan
het toepassen van ICT in een moderne
onderwijsomgeving
is
voor
jou
vanzelfsprekend

Interesse?
Solliciteer snel en gemakkelijk door een mail te
sturen naar vacature@stichtingpenta.nl. Vertel
ons op jouw manier wie jij bent, wat jou
beweegt en waarom jij wil werken bij onze
stichting. Wanneer je bij ons komt werken
vragen wij een verklaring omtrent gedrag
(VOG) voor je aan. Ook worden er referenties
opgevraagd en kan een assessment onderdeel
zijn van de selectie.

Meer informatie?
Neem contact op met de afdeling P&O: 0229-219171.
Zij kunnen jou meer vertellen!

